
CANTOS DO FOLHETO “O DOMINGO” 

 

 

1. UM POUCO ALÉM DO PRESENTE (10º DOMINGO) 

 

1. Um pouco além do presente, 

Alegre, o futuro anuncia 

A fuga das sombras da noite, 

A luz de um bem novo dia. 

 

REFRÃO: Venha teu reino, Senhor! 

        A festa da vida recria. 

        A nossa espera e ardor 

        Transforma em plena alegria. 

        A nossa espera e ardor 

        Transforma em plena alegria. 

        Aê, eá, aê,    aê, aiá. 

 

2. Botão de esperança se abre, 

Prenúncio da flor que se faz, 

Promessa da tua presença 

Que vida abundante nos traz. 

 

3. Saudade da terra sem males, 

Do Éden de plumas e flores, 

Da paz e justiça irmanadas 

Num mundo sem ódio nem dores. 

 

4. Saudades de um mundo sem guerras 

Anelos de paz e inocência: 

De corpos e mãos que se encontram, 

Sem armas, sem mortes, violência.  

 

5. Saudades de um mundo sem donos: 

Ausência de fortes e fracos, 

Derrota de todo o sistema 

Que cria palácios, barracos. 

 

6. Já temos preciosa semente, 

Penhor do teu Reino, agora. 

Futuro ilumina o presente, 

Tu vens e virás sem demora. 

 



3. ALELUIA! DIZ O SENHOR (10º DOMINGO) 

 

Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 

Diz o Senhor: “Eu chamei vocês de amigos, / pois os segredos do meu 

Pai lhes revelei, /: contei-lhes tudo que do meu Pai eu tenho ouvido!” 

 

4. BENDITO E LOUVADO SEJA (10º DOMINGO) 

 

1. Bendito e louvado seja 

O Pai, nosso Criador. 

O Pão que nós recebemos 

é prova do seu amor. 

 

O pão que nós recebemos 

que é prova do seu amor, 

é o fruto de sua terra  

e do povo trabalhador 

 

O fruto de sua terra 

e do povo trabalhador 

na Missa é transformado 

no Corpo do Salvador. 

 

Ref.: Bendito seja Deus! 

Bendito o seu amor! 

Bendito seja Deus, Pai Onipotente, 

nosso Criador! (bis) 

 

2. Bendito e louvado seja 

O Pai, nosso Criador, 

O vinho que recebemos 

é prova do seu amor. 

 

O vinho que recebemos, 

que é prova do seu amor, 

é o fruto de sua terra 

e do povo trabalhador 

 

O fruto de sua terra 

e do povo trabalhador 

na missa é transformado 

no Sangue do Salvador.  

 



5. ALELUIA! VEM ABRIR NOSSO CORAÇÃO (11º DOMINGO) 

 

 Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 

 

Vem abrir nosso coração, Senhor! / Ó Senhor, abre o nosso coração, / 

e, então, da Palavra do teu Filho / vamos ter, ó Senhor, compreensão! 

 

6. BENDITO SEJA (11º DOMINGO) 

 
 1- Bendito e louvado seja/ O Pai nosso Criador/ O pão que nos 
recebemos/ É prova do seu amor/ O pão que nos recebemos/ É prova do 

seu amor/ É o fruto de sua terra/ Do povo trabalhador/ É o fruto de 
sua terra/ Do povo trabalhador/ Na missa é transformado/ No corpo do 

Salvador. 
 
Ref.: Bendito seja Deus/ Bendito seu amor/ Bendito seja Deus Pai 

onipotente nosso Criador. (Bis) 
 

2- Bendito e louvado seja/ O Pai nosso criador/ O vinho que 
recebemos/ É prova do seu amor/ O vinho que recebemos/ É prova do 
seu amor/ É o fruto de sua terra/ Do povo trabalhador/ É o fruto de 

sua terra/ Do povo trabalhador/ Na missa é transformado/ No sangue 
do Salvador. 
 
7.  ALELUIA! VEM ABRIR NOSSO CORAÇÃO (14º DOMINGO) 

 

Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 

 

Já se fez carne, o Verbo encarnou, / a sua tenda entre nós já levantou, 

/ Quem o acolhe, o poder já recebeu / de se tornar e de ser filho de 

Deus. 

 

8. ANTES DE TE FORMARES (SÃO JOÃO BATISTA) 
 

1 – Antes de te formares dentro do ventre de tua mãe, / antes de tu 
nasceres, te conhecia, te consagrei. / Para ser meu profeta pelas 
nações, eu te escolhi. / Irás onde eu te envio e o que eu te mando 

proclamarás! 
 
Ref.: Tenho que gritar, / tenho que arriscar, / ai de mim se não o 

faço! / Como escapar de ti, / como calar, / se tua voz arde em meu 
peito? / Tenho que andar, / tenho que lutar, / ai de mim se não o 

faço! / Como escapar de ti, / como calar, / se tua voz me queima 
dentro? 
 



2 – Não temas arriscar-te, porque contigo Eu estarei, / não temas 

anunciar-me porque em tua boca Eu falarei. / Eu te carrego hoje,  
para arrancar e derrubar. / Para edificar, destruirás e plantarás. 

 
3 – Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, / abandona tua 

casa, porque a terra gritando está. / Nada tragas contigo, porque a 

teu lado eu estarei. / É hora de lutar, porque meu povo sofrendo 
está. 

 

 

9. SENHOR, TENDE PIEDADEDOS CORAÇÕES 
 

1 – Senhor, tende piedade /dos corações arrependidos!  
Ref.: Tende piedade de nós,/ tende piedade de nós! (bis)  
2 – Jesus, tende piedade / dos pecadores, tão humilhados! 

3 – Senhor, tende piedade, / intercedendo por nós ao Pai!  
 
 
10.  ALELUIA! SERÁS CHAMADO (SÃO JOÃO BATISTA) 

 

Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 

 

Serás chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo: / irás diante do 

Senhor, preparando-lhe os caminhos. 

 

11. BENDITO SEJA DEUS PAI (SÃO JOÃO BATISTA) 

1- Bendito seja Deus Pai/ Do universo criador/  
Pelo pão que nos recebemos/ Foi de graça e com amor.     

Ref.: O homem que trabalha/ Faz a terra produzir/  
O trabalho multiplica os dons/ Que nós vamos repartir.  

 
2- Bendito seja Deus Pai/ Do universo criador/  

Pelo vinho que nos recebemos/ Foi de graça e com amor.      
 
3- E nós participamos/ Da construção do mundo novo/  

Com Deus, que jamais despreza/ Nossa imensa pequenez. 

 

12. HOUVE UM HOMEM ENVIADO POR DEUS (SÃO JOÃO BATISTA) 

Ref.: Houve um homem enviado por Deus / para ser testemunha da 

luz: / João Batista, uma voz no deserto, / anunciando o Messias 

Jesus. 

  



1 – Bendito o Deus de Israel, / que a seu povo visitou / e deu-nos 

libertação, / enviando um salvador / da casa do rei Davi, / seu ungido 

servidor. 

  

2 – Cumpriu a voz dos profetas / desde os tempos mais antigos, / quis 

libertar o seu povo / do poder dos inimigos, / lembrando-se da aliança 

/ de Abrão e dos antigos. 

  

3 – Fez a seu povo a promessa / de viver na liberdade, / sem medo e 

sem pavores / dos que agem com maldade, / e sempre a ele servir / na 

justiça e santidade. 

  

4 – Menino, será profeta / do altíssimo Senhor, / pra ir à frente 

aplainando / os caminhos do Senhor, / anunciando o perdão / a um 

povo pecador. 

  

5 – É ele o sol do oriente / que nos veio visitar. / Da morte, da 

escuridão, / vem a todos libertar. / A nós, seu povo reunido, / para a 

paz faz caminhar. 

 

13. ALELUIA! TU ÉS PEDRO (SÃO PEDRO E SÃO PAULO) 

 

Ref.:  Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 

  

Tu és Pedro e sobre esta pedra / eu irei construir minha Igreja; / e as 

portas do inferno / não irão derrotá-la. 

 

14. QUEM NOS SEPARARÁ (SÃO PEDRO E SÃO PAULO) 

 

Ref.: Quem nos separará? / Quem vai nos separar / do amor de 
Cristo? / Quem nos separará? / Se Ele é por nós, / quem será, 

quem será contra nós? / Quem vai nos separar / do amor de 
Cristo? Quem será? 

 
1 – Nem a angústia, / nem a fome, / nem nudez ou tribulação, / 

perigo ou espada, / toda perseguição! 

 
2 – Nem a morte, / nem a vida, / nem os anjos, dominações, / 

presente e nem futuro, / poderes e nem pressões!  
 
3 – Nem as forças / das alturas, / nem as forças das profundezas; / 

nenhuma das criaturas / nem toda a natureza! 
 
 



15. TODA A IGREJA, UNIDA, CELEBRA (SÃO PEDRO E SÃO PAULO) 

 

Ref.:  Toda a Igreja, unida, celebra / a memória pascal do Cordeiro, 

/ irmanada com Pedro e com Paulo, / que seguiram a Cristo por 
primeiro! 

  
1 – Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor: / reuniu seu povo 
amado para o canto do louvor. 

  
2 – Bendizei, louvai por Pedro, pela fé que professou: / essa fé é a rocha 
firme da Igreja do Senhor. 

  
3 – Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão: / o seu zelo do 

evangelho leva ao mundo a salvação. 
  
4 – Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou: / o triunfo destes 

santos nos confirme no amor. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


